
SCE81821LC Koel-/vrieskast, vriesruimte onder

Bedien alle instellingen van uw koel-
vriescombinatie
Het temperatuurdisplay met geavanceerde
aanraakknoppen biedt u volledige controle over de
opslagomstandigheden van uw levensmiddelen. De
bediening is zo gevoelig dat u de instellingen met één
vingerbeweging nauwkeurig kunt doorvoeren. Het

Pas de instellingen aan totdat ze precies aan uw behoeften voldoen.

Met apart geregelde koelkast- en vriezercompartimenten geeft deze koel-
vriescombinatie u meer regelopties om uit te kiezen. U kunt de temperaturen
instellen aan uw eigen specifieke voorkeuren en ze naar wens aanpassen.

Snellere en efficiëntere ontdooiing

Tijd is het grootste belang als u uw diepvriezer ontdooit. Deze koel- en
vriescombinatie beschikt over de efficiënte LowFrost-technologie, die het
ontdooiproces sneller dan ooit maakt en zorgt dat het minder vaak nodig is. Zo
kan u uw apparaat snel weer volledig gebruiken.

Meer voordelen :
Geavanceerde zelfsluitende deuren houden uw koel- en vriescombinatie
perfect gesloten

•

A++ voor energie – verbruikt in vergelijking 21% minder dan apparaten van
klasse A+

•

Interne LED-verlichting die elke hoek fel verlicht•

Kenmerken :

Elektronische TouchControl met
digitale indicaties voor precieze
controle

•

Elektronische temperatuur controle met
LCD

•

Netto inhoud koelruimte: 186 liter•
Netto inhoud vriesruimte: 72 liter•
Automatische ontdooiing koelruimte•
Stevige legplateaus van veiligheidsglas
in koel- en vriesruimte

•

Akoestisch en optisch alarm bij sterke
temperatuursstijging

•

Akoestisch en visueel alarm bij open
deur en temperatuurstijging

•

Deursysteem: deur-op-deur montage•
Deurscharnieren: rechts &omkeerbaar•
Kleur: wit•
Coolmatic-functie voor het snel koelen
van verse levensmiddelen

•

LowFrost: voor de gemakkelijkste
manuele ontdooiing

•

Frostmatic-functie voor snel invriezen•
Vakantie-functie•
LED interieurverlichting•
SoftClosing: zacht sluitende deur•
Stil: slechts 35 dB•

Technische gegevens :

Installatie : inbouw, deursysteem met deur-op-deur•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 225•
Netto inhoud koelruimte (liter) : 186•
Netto inhoud vriesruimte (liter) : 72•
Positie vriesruimte : Onder•
Aantal vriesladen : 3 volledige breedte•
Klimaatklasse : SN-N-ST-T•
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur) : 24•
Invriesvermogen in 24 uur (kg) : 12•
Geluidsniveau (dB) : 35•
Kleur : wit•
Kleur Engels : White•
Aansluitwaarde (W) : 140•
Lengte aansluitsnoer (m) : 2.4•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 1769x556x549•
Inbouwmaten hxbxd (mm) : 1780x560x550•
EAN Code : 7332543508709•

Productbeschrijving :

Combi bottom, 178 cm,
TouchControl, LowFrost,
deur op deur,
SoftClosing, A++
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